
  .2020 -2019: السنة الجامعیة .إ.ألولى جذع مشترك عالسنة ا– ولقسم التاریخ التوزیع األسبوعي للسداسي األ –كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة : المسیلة فضیاجامعة محمد بو
  8.00-9.30  9.30-11.00  11.00-12.30  12.30 .14.00  14.00-15.30  15.30-17.00                

      األحد
مدخل لتاریخ 

  الحضارات
  العیداني/ د

  26مدرج 

  راجعي م.تنظیم و تسییر أ P23  ق  07ف
  فرنسیة بن محمد  P24  ق 03ف
  آثار قوادریة P15ق  04ف
  حضارات  ملیزي P17ق 10ف
  زعیتر.اعالم اليT  Pق  01ف 

 حضارات ریغي P19  ق  05ف
  وسائل نوادري  P10  ق  12ف
  ق  06ف بةبوكسی. الجزائر ت P22   ق 09ف

P05 عمران.ت الجزائر  

  بن محمد .فرنسیة د P18  ق  01ف
 م.تنظیم و تسییر أ ت P17  ق  05ف

  راجعي
  قوادریةآثار  P19ق  02ف
  آثار موشموش P15  ق  11ف
  حضارات  ملیزي P10ق 12ف
  مدارس علیان P16    ق 04ف
  مدارس محي الدین P20   ق  10ف
  حضارات ریغي  P12  ق  14ف

 م.تنظیم و تسییر أ P20  ق  04ف
  راجعي

  آثار قوادریة P12ق  03ف
  حضارات  ملیزي P14ق 07ف
  مدارس علیان P19   ق 08ف
  فرنسیة بن محمد  P21  ق  02ف
  موشموش آثار P18   ق 10ف
حصة المرافقة . بابش 13ف+06ف

 P17.البیداغوجیة

  

  مدارس ومناھج
  علیان/ د

  26مدرج 

  ریغيحضارات   P19ق 09ف  االثنین
  مدارس نوادري P24    ق 12ف
  مدارس علیان P23    ق 13ف
  ملیزي. حضاراتP17   ق 01ف
  صید.  اعالم اليT  Pق  07ف
  حضارات  العیداني P21ق 02ف
موشموش . آثار P22  ق  08ف
  .شاكي الجزائر ت P14  ق 11ف
حصة المرافقة  10ف+03ف

  .P02.بابش.البیداغوجیة
  بوكسیبة الجزائر ت P03   ق 04ف

ل إلى علم مدخ
  اآلثار

  سرحان/ د
  26مدرج 

  فرنسیة بن محمد  P02  ق  05ف
  راجعي م.تنظیم و تسییر أ P03  ق  06ف
  آثار قوادریة  P01  ق  07ف
  حضارات  ملیزي P16  ق  13ف
  حضارات ریغي  P18  ق  11ف
  ت الجزائر بوكسیبة P22  ق  08ف 

  آثار موشموش P23  ق 12ف
 علیان. مدارس P24    ق 03ف
. .P11حصة المرافقة البیداغوجیة 02ف+01ف

  برابح
 صید. اعالم اليT  Pق  09ف
 حاجياعالم الي T  Pق  14ف

  فرنسیة بن محمد  P12  ق  04ف
 م.تنظیم و تسییر أ P11  ق  12ف

  راجعي
  آثار قوادریة  P10  ق  05ف
  آثار بوقزولة  P13  ق  09ف
  مدارس علیان P09ق  14ف
  اعالم الي ساسويT  Pق  10ف
  رداويوسائل  P20ق  06ف
  اعالم الي صیدT  Pق  03ف
  

 م.تنظیم و تسییر أ P10  ق  03ف
  راجعي

  آثار قوادریة  P09  ق  01ف
  فرنسیة بن محمد P11  ق  06ف
  وسائل عیشوش P12   ق  13ف
  اعالم الي ساسويT  Pق  11ف
 ف.رزیق .آثار P07   ق 14ف
  حروز.ت الجزائر  P13  ق 07ف
افقة حصة المر 04ف+09ف

  P17برابح .البیداغوجیة
  اعالم الي صیدT  Pق  08ف
 

  
مدخل إلى وسائل 

/ د. اإلعالم واالتصال
  بوعزیز

  26مدرج 
  

  فرنسیة بن زیان P14ق  07ف  الثالثاء
  وسائل عیشوش P16   ق  11ف
  بلعمري.ت الجزائر  .P10 ق  10ف
    خیر  حضارات P13  ق  06ف
  آثار بتة P15  ق  13ف
  سائل جديو P12   ق  01ف
 م.تنظیم و تسییر أ P19 ق 09ف

 فتحي
حصة المرافقة  08ف+05ف

  P20. حالب.البیداغوجیة
 ت الجزائر قفي P03  ق  05ف

  
مدخل الى مجتمع 

  المعلومات
  فتحي/ د

  26مدرج 

  بلخیري م.تنظیم و تسییر أ P15ق 10ف
  وسائل عیشوش  P18   09ف
  وسائل جدي P17   ق  07ف
  جعیجع. م.ییر أتنظیم و تس  P13  ق  01ف
   لعیاضي  حضارات P11  ق  03ف
  لصقع.وسائل   P23 ق    04ف
  عالوة .مدارس  P14   ق  02ف
  خیر.ت الجزائر  P09  ق  14ف
  اعالم الي حاجي T  Pق  13ف
  

  فرنسیة بلخیري  P12ق  08ف
  فرنسیة بن زیان P13  ق  12ف
  وسائل عیشوش  P14  ق 03ف
  حاجي.اعالم الي  T  Pق  02ف
  مدارس عالوة  P11   ق  06ف
  لصقع.وسائل   P09 ق  05ف
 بومولة.ت الجزائر  P17  ق  13ف
  وسائل جدي  P18ق  10ف
  مدارس شاكي عP22   ق 11ف

  فرنسیة بلخیري  P10ق  09ف
  فرنسیة بن زیان P11  ق 13ف
  فتحي م.تنظیم و تسییر أ P08  ق  08ف
  وسائل عیشوش P12  ق 02ف
  حاجي.اعالم الي T  Pق  12ف
  بومولة.الجزائر  ت   P03  ق  01ف
   عالوة مدارس P09    ق 05ف
  .لصقع. وسائل P07 ق 14ف
حصة المرافقة  11ف+07ف

 P18. دري. البیداغوجیة
 بتة آثار P01 ق 06ف

تنظیم و تسییر 
  أنظمة المعلومات

  بونیف/ د
  26مدرج 
  

  فرنسیة بن زیان P23  ق 14ف  األربعاء
  زعیتر.اعالم الي T  Pق  05ف
  مدارس عالوة P21   ق  07ف
  وسائل جدي P24  ق  08ف
 م.تنظیم و تسییر أ P19  ق  11ف

  فتحي
  ت الجزائر خیر P20  ق  03ف
  مبروكي. ت الجزائر P08  ق  02ف

  مدخل الى الفلسفة
  زروخي/ دأ

  26مدرج
  

  فرنسیة بلخیري  P22ق  11ف
    خیر  حضارات P18  ق  08ف
  بن حامدت الجزائر  P19  ق  12ف
  .ساسوي. اعالم الي T  Pق  04ف
  .عالوةمدارس  P20   ق  09ف
  فتحي م.تنظیم و تسییر أ P21 ق 14ف
  

 م.تنظیم و تسییر أ ت P13  ق  02ف
  فتحي

  اعالم الي ساسويT  Pق  06ف
  عالوة مدارس P11    ق 01ف
  لعیاضي  حضارات P14   ق 04ف
  فرنسیة بلخیري  P12ق  10ف
حصة المرافقة  14ف+12ف

 P18+P22. حالب+دري.یةالبیداغوج

  تاریخ الجزائر المعاصر
  بن حامد/ د

  26مدرج 

تنظیم و تسییر  P05 ق 13ف
  بلخیريأنظمة المعلومات 

              الخمیس



  

  

  .2020 -2019: ریخ السنة الجامعیةتا د.م.لنیة السنة الثا– ثالثقسم التاریخ التوزیع األسبوعي للسداسي ال –كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة : المسیلة جامعة محمد بوضیاف

  8.00 -9.30  9.30 -11.00  11.00 -12.30  14.00.12.30  14.00 -15.30  15.30 -17.00  

  األحد

  P07  .خلفات.01ف. تا وح مغرب إ-
  P11  .شاكي.03ف. .تا وح مغرب إ -
 P06 .العیداني.02ف. مغرب قدیم-
  .P04  رواجعیة. 06ف. فرنسیة-

 

تاریخ وحضارة المغرب 
  . مي واالندلساالسال

  .محاضرة. شاكي .د
  .07المدرج

  P13  .عیساوي.02ف. تا وح مغرب إ -
 P12  . شاكي.06ف. .تا وح مغرب إ

  .  مصادر تاریخ الجزائر
محاضرة . بن حسین. د

  .26المدرج.

  P16  .ریغي.01ف. مغرب قدیم-
 P04. رواجعیة. .03ف. فرنسیة-

  

  االثنین

 المغرب وحضارة تاریخ
  .02القدیم

. محاضرة. عمران د 
  .26المدرج

  .محمودي.04ف. .تا وح مغرب إ -
P12  

  P07  .عمران.03ف. مغرب قدیم-
 P18  .سالمي02ف. تا ج ثقافي -
  .P13  بن زاوي.05ف. تا ج ثقافي-
  P17.  العیداني.06ف. قدیم مغرب-
 P20.  ریغي.01ف. منھجیة-

  .بن حسین. 05ف. .تا وح مغرب إ -
P12  

 P14  .اويبن ز.03ف. منھجیة-
  P20 .لكحل. 06ف. تا ج ثقافي-
  .P21  . العیداني.04ف. مغرب قدیم-

 

تاریخ الجزائر الثقافي 
د . 2الحدیث والمعاصر

. محاضرة. صالحي
  26المدرج

  . ھجرسي.01ف ت ج الحدیث -
P16  

  P14.قمرة. 05ف. فرنسیة-
  P02  .رواجعیة.02ف. فرنسیة-
  

 P06.قمرة.01ف. فرنسیة-
  

  الثالثاء

  P18  .نویقة.02ف. الحدیث ت ج -
 .P06  معوشي.03ف. ثقافي ج تا-

 البحث وتقنیة منھجیة
  .2التاریخي

  .محاضرة. بوقزولة. د 
  .07المدرج

د بن . بشریةجغرافیا   
. محاضرة. سدیرة

  .26المدرج

 P05  .قمرة.04ف. فرنسیة-
 

 

  األربعاء

  .P01 .زیتوني.05ف. منھجیة-
  

  .P11  بن رحال.01ف. تا ج ثقافي-
  P23. دري.03ف.ت ج الحدیث

  P13  .بن مجدوب.02ف. منھجیة-
  P09  زیتوني. 06ف. ت ج الحدیث

  .P02  .حالب.04ف. منھجیة-

  .P14  بودرواز.06ف. منھجیة-
  P13. لعیاضي.05ف. مغرب قدیم-

 P24. دري.04ف. ت ج الحدیث

تاریخ الجزائر الحدیث 
  م19-16مابین القرنین 

. محاضرة. بن رحالد 
  07المدرج

د  العالم العربي المعاصر
 . محاضرة. بومولة

  .07المدرج
 

  

  الخمیس
  P07  .حمیدي.05ف. ت ج الحدیث -
  .P08 بن أزواو.04ف. تا ج ثقافي -

. بن ازواود  النھضة االوربیة 
  .26المدرج

  
  

      

  

  

  

 

 

  



 

  .2020 -2019: تاریخ السنة الجامعیة د.م.للثة السنة الثا– خامسع األسبوعي للسداسي القسم التاریخ التوزی –كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة : المسیلة جامعة محمد بوضیاف

  8.00-9.30  9.30-11.00  11.00-12.30  14.00.12.30  14.00-15.30  15.30-17.00  

  األحد

  .P05  یعیش.05ف. الثورة تا- 
 

  P06  .یعیش.03ف. الثورة تا - 
  P13  .شاكي.01ف. مشرق إ - 
  P14  .قلیل.07ف .التاریخ قبل ما - 
          P04  .رواجعیة.06ف. فرنسیة- 
  

  P09. سرحان.05ف. إ مشرق- 
  P07  .لمیش.07ف. الثورة تا - 
  . P14 .قلیل.02ف. قضایا ع م- 
 P16. بوختالة. 09ف. استعمار وح ت- 
  

  ما قبل التاریخ الشمال االفریقي
  07المدرج. رةضمحا. لعیاضيد 

  P08 . بن زاوي.03ف. مشرق إ - 
  P01 . لمیش. 08ف. الثورة ات - 
 .بلحاج. 05ف. استعمار وح ت- 

P24    
 P13 .. لكحل.07ف. مشرق إ- 

-8ق(المشرق اإلسالمي 
. محاضرة. د محمودي. 1)م15

  07المدرج
  

  االثنین

  .P05  یعیش.06ف. الثورة تا - 
 P12  .محمودي.10ف. مشرق إ- 
  .P09  عاشور.01ف. استعمار وح ت- 
  P11  .بن حسین.04ف. مشرق إ- 
  P13  . بن زاوي.12ف. مشرق إ- 
 P06  .خلیفي.02ف. الثورة تا - 

 

تاریخ الثورة التحریریة 
1954/1962  

. محاضرة. لمیشأد 
  07المدرج

  P13  .محمودي. 06ف. مشرق إ- 
  P07  . عیساوي.04ف.اعداد مذكرة - 
  P17  .حصبایة. 11ف. مشرق إ- 
 P04  .خلیفي. 09ف. الثورة تا - 

  .P05ف .فراحتیة. 09ف ..التاریخ قبل ما - 
  .P17 .خضور 11ف. استعمار وح ت- 
  P14  .خلیفي .04ف. الثورة تا - 
 P02  .رواجعیة.10ف. فرنسیة- 

االستعمار وحركات التحرر 
-19(في إفریقیا وآسیا 

 .1)م20
. محاضرة. أد أحمد مسعود
  26المدرج

   P05ف  .فراحتیة 08ف. التاریخ قبل ما - 
  P02  .رواجعیة.04ف. فرنسیة- 

  الثالثاء

  .جغرافیا اقتصادیة
. محاضرة. بن سدیرةد 

  26المدرج

  P04  احنتري.06ف. اعداد مذكرة - 
 P22.كشیدة ر .02ف. استعمار وح ت- 
  P13  .بودرواز.07ف اعداد مذكرة - 
  P14 . خیر. 11ف. اعداد مذكرة- 
  P16  ثلجوم .09ف. اعداد مذكرة - 
.  بن حامد.03ف. .التاریخ قبل ما - 

P17  
 P19  .والي.01ف. التاریخ بلق ما - 
 P23.مساعد.05ف. .التاریخ قبل ما - 
   P24. بونویقة 12ف. فرنسیة- 

  P20 .بن حامد.04ف. التاریخ قبل ما - 
 P22.دري. 10ف. استعمار وح ت- 
 P01.  والي.11ف. التاریخ قبل ما - 
  P21. . بونویقة.05ف. فرنسیة- 
 P03.كشیدة ر. 07ف. استعمار وح ت- 
 P19  .ثلجوم. 08ف. مشرق إ- 
   P04 .مساعد. 06ف. استعمار وح ت- 
  

  P15  .بن حامد. 10ف. التاریخ قبل ما - 
  ..P16 فنیش.01ف.فرنسیة- 
  P07  بودرواز.08ف. اعداد مذكرة - 
  P10.   ثلجوم.02ف. إ مشرق- 
 P23.بونویقة .09ف. فرنسیة- 
  P06  .بتة .12ف. اعداد مذكرة - 
  

  تاریخ النظم السیاسیة
. اضرةمح. بن مختار.

  26المدرج

 P11.قمرة .03ف. فرنسیة- 
  P05  بولطیف.01ف. اعداد مذكرة - 
 P10  .والي..06ف. التاریخ قبل ما - 
 P09. طھوري.12ف. التاریخ قبل ما - 
 P13.بونویقة.02ف. فرنسیة- 

  األربعاء

  علم الخرائط
. محاضرة. بن سدیرةد 

  26المدرج

  .P21  خیر.03ف. اعداد مذكرة- 
  P18  .بودرواز.02ف. اعداد مذكرة - 
  P19  .خلیفي.01ف. .الثورة تا - 
   P17 .طاھر.12ف.ت  وح استعمار- 
  P22.   ثلجوم.05ف. اعداد مذكرة -
 P24. بونویقة.  07ف. فرنسیة- 
  P05.   بتة.09ف.  إ مشرق- 

  المخدرات و المجتمع
. محاضرة .د حسین صالح
  26المدرج

  P10  .ثلجوم. 10ف. اعداد مذكرة - 
 P16  .بوداود.03ف. استعمار وح ت- 
 P15. بونویقة. 08ف. فرنسیة- 
 P17. طاھر. 04ف. ت وح استعمار- 

 P05  .قمرة.11ف. فرنسیة- 
 .08ف. استعمار وح ت- 

  P16.بوداود
  

  

  .P06  حمیدي.10ف. الثورة تا -   .P06  بیرم.11ف. .الثورة تا -  P06 .بیرم. 12ف. .الثورة تا -   الخمیس
  

      

  

  

  

  

  



  2020 - 2019: السنة الجامعیة د.م.لالسنة األولى ماستر تاریخ الجزائر الحدیث – ثانيالتوزیع األسبوعي للسداسي ال -قسم التاریخ –كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة : المسیلة فجامعة محمد بوضیا

  8.00 -9.30  9.30 -11.00  11.00 -12.30  14.00.12.30  14.00 -15.30  15.30 -17.00  

  األحد

. .ر االقتصاديتاریخ الجزائ -
 P12. .مھدي.04ف

العالقات الجزائریة  -
  .األوروبیة

 .محاضرة. أد بوضربة
P12 

تعلیمة مادة التاریخ -
  P03  . قاصري.02ف
. .العالقات الجزائریة األوروبیة -

  P08   .عاشور .01ف
العالقات الجزائریة المغاربیة و  -

   P21. بن حسین 03ف. المشرقیة
 

  أرشیف  دراسة
   لجزائرا ریختا

 . أد قاصري محاضرة
P06 

قضایا في تاریخ الجزائر  -
. عاشور.02ف. العثماني

P06 
 .الجزائر تا أرشیف دراسة -

 P07 .سرحان. 03ف
 تالي .01ف. فرنسیة-
.P03 
العالقات الجزائریة  -

 04ف. ..األوروبیة
  P23.عیجولي.

تعلیمة مادة التاریخ  -
 P10. قاصري. 01ف
. تعلیمة مادة التاریخ -

  P05.تاحي  .03ف

  االثنین

التواصل بین الجزائر 
  والعالم العربي اإلسالمي

. محاضرة. د صالحي
  07م

. .الجزائر تا أرشیف دراسة -
  P21  .ملیزي.01ف
. ..العالقات الجزائریة األوروبیة -

  P09  عاشور.02ف
قضایا في تاریخ الجزائر  -

  P23 .موشموش .03ف. العثماني
 

. ..األوروبیة العالقات الجزائریة -
  P08  .عاشور.03ف
العالقات الجزائریة المغاربیة و  -

  P19 .نویقة. 01ف. المشرقیة
  4تعلیمة مادة التاریخ ف -
 p12عاشور . د

. تالي. 02ف.فرنسیة -
P19 

 تا أرشیف دراسة -
حنتري .04ف..الجزائر

.P01 

 P18. تالي.03ف.فرنسیة-
العالقات الجزائریة  -

 المغاربیة و المشرقیة
 P01.حمودة .04ف

 

  الثالثاء

  
  

. تاریخ الجزائر االقتصادي -
  P11  . بلعمري.02ف
قضایا في تاریخ الجزائر  .-

   P18  .نویقة .01ف . العثماني
قضایا في تاریخ الجزائر  -

  P04 ع .فراحتیة. 04ف. العثماني

  تاریخ الجزائر االقتصادي
  . محاضرة. د بلعمري

P08 

 - .الجزائر تا أرشیف دراسة
  P08. لعیاضي .02ف
  

المجتمع الجزائري و 
 فعالیتھ

 . محاضرة. بیرم.د
P19 

  

  األربعاء

قضایا في تاریخ الجزائر 
  العثماني

. محاضرة. أد حمیدي 
  07م

. .تاریخ الجزائر االقتصادي -
  P06  .بیرم.03ف
العالقات الجزائریة المغاربیة و  -

  P10  .بن أزواو. 02ف. المشرقیة
 01ف. القتصاديتاریخ الجزائر ا -
  P15.  بلعمري.
  P03.. بن زیان. 04ف. فرنسیة-

 

العالقات الجزائریة المغاربیة و 
. محاضرة. أد مقالتي. المشرقیة

  07م

      

  الخمیس
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  األحد
           

  االثنین

. 01ف. المشرق العربي-
 P07.تاحي

رواد الفكر التاریخي  .-
  . سرحان. 02ف المعاصر

P10  
  

حركات التحرر في 
د .أ. ن العربيالوط

  P10. /أحمد مسعود

. 02ف المشاریع الوحدویة  -
  P05 .قاصري

......................  P06 
. 03ف. المشرق العربي -

  P10  .تاحي
 

بن .02ف. عربيالمشرق ال- 
 P06  .قبي

 1المشاریع الوحدویة ف -
……..p 22   

بعد المشرق العربي 
1920/1945  
. محاضرة. د بن قبي

P07 
  

  ءالثالثا

أعالم الفكر 
اإلصالحي في الوطن 

خلیفي . د/ العربي
  P01.محاضرة/

 03ف.  المشاریع الوحدویة  -
     P20. دري.
. أوروبا و الوحدة العربیة -

  P21.  عبید. 01ف
. المشرق العربي -

  P03.عواج.04ف

رواد الفكر التاریخي 
  . مقالتيد . أ. المعاصر

  07م. محاضرة

 .02ف. المصادر الغربیة -
 P19  .يوال

. أوروبا و الوحدة العربیة -
    P21.زیاني .03ف
 .04ف. وع ت مصادر-

 P02.زھاني

أعالم الفكر اإلصالحي  -
    P17.عطابي .03ف
 أوروبا و الوحدة العربیة -

 P20.زھاني. 04ف

أعالم الفكر اإلصالحي  -
 P12.عطابي .02ف
  

  األربعاء

. أوروبا و الوحدة العربیة -
  P13  .عبید. 02ف
  .بیرم. 01ف.لمصادر الغربیةا -

P06  
رواد الفكر التاریخي  -

  P14.  بلعمري.03ف المعاصر
. أعالم الفكر اإلصالحي -

  P05.محمدي .04ف

رواد الفكر التاریخي  -
  P20.محمدي .04ف المعاصر

رواد الفكر التاریخي  -
  .بلعمري. 01ف. المعاصر

P12  
بن دغفل . 03ف. فرنسیة-
.P03 
 04ف. .المصادر الغربیة -

  P14مبروكي 

. بن دغفل.02ف. فرنسیة-
P20  

بن .04ف. فرنسیة-
  P24.زیان

  

. بن دغفل. 01ف. فرنسیة -
P07 

المشاریع الوحدویة  -
  p 22..……4ف

المصادر الغربیة و 
   تاریخ الوطن العربي

. د حسین الشریف
 07م. محاضرة

  الخمیس

/ 1919أوروبا و الوحدة العربیة
1945  
. رةمحاض. د حسین الشریف
P11  
  

. أعالم الفكر اإلصالحي -
  .01ف

  P08  .بن أزواو
. 03ف. المصادر الغربیة -

 P07  .حمیدي

المشاریع الوحدویة 
في التاریخ العربي 

  المعاصر
. محاضرة. حمیديد 

  07م
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  8.00 -9.30  9.30 -11.00  11.00 -12.30  14.00.12.30  14.00 -15.30  15.30 -17.00  

  األحد

. علم المخطوط العربي
. محاضرة خلفات. د. أ

  07م

. األندلسالتاریخ السیاسي -
  P07  . خلفات.01ف
. المخطوط العربي علم -

  P09  .عمران. 02ف
عالقات الغرب اإلسالمي  -

بن . 03ف. مع السودان
  P19حسین

. تقنیات البحث التاریخي -
  .P20. لكحل. 01ف

. علم المخطوط العربي
 P10.حصبایة.03ف
  

تقنیات البحث 
  التاریخي

 12حروز ح. د

. تقنیات البحث التاریخي -
 P09  . حروز. 02ف
. التاریخيتقنیات البحث  -

 1P0.عیساوي. 03ف

  

  االثنین

بن . 02ف. مجتمع الغرب
  P15 .حسین

. علم المخطوط العربي -
  P18  .حصبایة. 01ف
  

عالقات الغرب اإلسالمي  -
  . خلفات. 02ف. .مع السودان

P06  
عالقات الغرب اإلسالمي  -

.  حروز. 01ف. .مع السودان
P16 

. یونسي.03ف. فرنسیة-
P11 

التاریخ السیاسي 
د . محاضرة. لألندلس

   07م. بن زاوي

 براھمي. 02ف. فرنسیة-
P23  

 1وسائط االتصال ف - -
  .…pمرزقالل 

 P08.براھمي.01ف. فرنسیة-
مرزقالل  2وسائط االتصال ف -

p…. 

عالقات الغرب اإلسالمي 
 مع السودان الغربي

  .محاضرة
  P09. بن مجدوب. أ

  الثالثاء

  حرفيالنشاط ال
  محاضرة. د ھمال

P07 

. 01ف. حرفيلنشاط الا-
  P06  .ھمال

  

 .جغرافیا الخرائط
   .محاضرة. د بن سدیرة
 26م

. 02ف. حرفيالنشاط ال-
  P05  .ھمال

. لألندلس السیاسي التاریخ-
  P19.. ن زاويب. 03ف

الفقھ و التاریخ في الغرب 
. د بولطیف. اإلسالمي

  07م  ..محاضرة
 

. جتمع الغربم-
  P02. بونابي.03ف
 3ف وسائط االتصال -

  .…pمرزقالل 

  األربعاء

 01ف. مجتمع الغرب-
  P09  .ونابيب
 03ف. حرفيال النشاط-

 P02ھمال 

مجتمع الغرب 
. أد بونابي. اإلسالمي

  P08. محاضرة

 التاریخ السیاسي-
  P16.ثلجوم. 02ف.لألندلس

  

      

  الخمیس
            

  


